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VEDTEKTER 

FOR 

NORGES ORLOGSFORBUND 
STIFTET 8. MAI 1948 

 
Vedtatt første gang den, 8. januar 1953 

Revidert den 18.11.1961, 26.10.1982, 15.10.1985, 15.10.1988, 31.01.2004, 
15.10.2006, 18.10.2008, 12.10.2009, 21.04.2012, 26.04.2014 og 18.04.15. 

 
 
 

Gjelder også for de lokale orlogsforeninger tilsluttet NOF 
 

Vedtatt på Norges Orlogsforbunds styremøte i Drammen 29.10.1960 
Bygget på Norges Orlogsforbunds lov av 11.06.1948 

 etter å ha vært forelagt samtlige orlogsforeninger  
til godkjenning i generalforsamling. 
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§ 1. Navn og Formål. 
1. Forbundets navn er NORGES ORLOGSFORBUND (NOF). 

 
2. NOF er under beskyttelse av H M Kongen. 
 
3. Forbundets formål er å arbeide for forsvarssaken, samt å ivareta vår maritime 

kystkultur med spesiell interesse for Sjøforsvaret. 
 
4. Forbundet er en paraplyorganisasjon for de lokale orlogsforeninger og skal 

arbeide for å danne nye lokalforeninger og samle disse i NOF. 
 
5. NOFs motto er: FRA GAST TIL ADMIRAL. 
 
6. Forbundet og lokalforeningene er partipolitisk nøytrale. 

 
§ 2. Medlemmer 

1. Primært skal alle som opptas som medlemmer i NOFs lokalforeninger ha utført 
tjeneste i Sjøforsvaret. Disse aksepteres som medlemmer mot søknad som 
godkjennes av styret i de respektive lokalforeninger. 

 
2. Personer som ikke har tjenestegjort i Sjøforsvaret, men har vært tilknyttet 

handelsflåten og/eller har interesse av å støtte NOFs formål, kan søke om 
medlemskap som må godkjennes av styret i lokalforeningen.   

 
§ 3. Valg av representanter til forbundets landsmøte 

1. Hver orlogsforening har rett til å sende representanter til landsmøtet i henhold til 
sitt medlemstall pr. 31. desember året før etter følgende skala:  
 Inntil 50 medlemmer 2- to representanter, 
 Fra 50 – 100 medlemmer 3- tre representanter, 

       Fra 100 – eller mer 4- fire representanter. 
 
2. Foreningene velger selv sine representanter og vararepresentanter for disse. 

 
3. Representantene velges for 1- ett år av gangen.  
 
4. Valgkomiteen dannes av foreningenes nestledere. Den med lengst ansiennitet, er 

leder.  
 

§ 4. Valg – forbundsstyrets sammensetning 
Forbundsstyret skal bestå av et medlem fra hver lokalforening med varamedlem fra 
samme. På ordinært landsmøte velges blant disse president. Det nye styret fordeler 
de øvrige verv i sin midte: visepresident, forbundssekretær og et styremedlem som 
også er forbundets kasserer. 
 
Presidenten velges for ett år, de øvrige for to år. 
Medlemmer av forbundsstyret regnes ikke som representanter for sin orlogsforening 
og er ikke bundet av avgjørelser i sine respektive orlogsforeninger. Det velges i 
tillegg to revisorer med vara. Disse er ikke medlemmer av forbundsstyret. 
Landsmøtet velger leder av Ordenskollegiet for 3 år. De øvrige medlemmer av 
kollegiet dannes av foreningenes ledere. 
 

 



Side 5 av 26 

 

§ 5. Forbundets daglige ledelse og regnskap 
1.  Forbundets sete er i den by/sted hvor presidenten har tilhørighet. 

 
2.  Hovedkontoret til Norges Orlogsforbund er i Oslo. 
 
3. Forbundsstyret har den daglige ledelse. 
 
4. Forbundets regnskapsår og årsberetning avsluttes pr. 31. desember. 
 
5. Viktig korrespondanse som sendes ut fra forbundet undertegnes av presidenten 

og forbundssekretæren, vanlige saker av visepresidenten eller 
forbundssekretæren.  

 
§ 6. Ordinært landsmøte 

1.  Landsmøtet har den høyeste myndighet i alle saker. 
 

2. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned, på det sted 
som er bestemt på foregående landsmøte. 

 
3.  Hver lokalforening betaler reiseutgifter og deltakeravgift for sine representanter. 
     Reiseutgifter og deltakeravgift for forbundsstyret belastes forbundsstyret. 
 
 4.  NOF betaler reise- og deltakeravgift til Nordisk orlogsstevne for NOFs 

delegasjon, leder/styrerepresentanter.  
 
5. Varsel om innkalling vedlagt foreløpig saksliste, må sendes orlogsforeningene pr. 

e-post senest 6 – seks uker før landsmøtedato. 
 
6. Saker som ønskes behandlet, må være sendt til forbundet senest 4 – fire uker før 

møtedato. 
 
7. Innkalling til landsmøtet sendes senest 2 - to uker før møtedato vedlagt følgende: 

a) Forbundsstyrets årsberetning. 
b) Revidert regnskap. 
c) Dagsorden for møtet med endelig saksliste. 
d) Valgkomiteens innstilling. 

 

8.  På landsmøtet velges og behandles: 
     a) Valg av ordstyrer. 

b) Valg av to representanter til å underskrive landsmøteprotokollen. 
      c) Forbundsstyrets årsberetning. 

d) Revidert regnskap med revisjonsrapport. 
e) Bestemmelse for forbundskontingenten. 
f)  Budsjett 
g) Innsendte forslag og saker som er nevnt i sakslisten. 
h) Bestemmelse av arrangør for neste landsmøte 
i)  Valg 

 

9.   Det kan ikke tas avgjørelse i andre saker enn de som er nevnt i den endelige 
sakslisten. 
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10. Over landsmøtes forhandlinger føres protokoll. Avskrift av denne sendes 
forbundsstyret innen fire uker etter avholdt landsmøte for videre fordeling til 
orlogsforeningene og representantene. 

 
 11.Orlogsforeninger som ikke kan sende representanter kan stemme skriftlig eller 

med fullmakt. 
 
12. Orlogsforeninger som sender representanter, men ikke i det antall de har rett til, 

telles som om alle har møtt, når det foreligger fullmakt fra foreningen. 
 
13. Alle avgjørelser på landsmøtet avgjøres ved alminnelig stemmeflertall hvis ikke 

annet er bestemt. 
 
14. Alle saker hvor stemmelikhet oppstår, er presidentens stemme avgjørende. 

 
15. Landsmøtet sender en hilsen til forbundets høye beskytter Hans Majestet 

Kongen. 
 

§ 7. Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte kan når som helst berammes av forbundsstyret eller når 
det forlanges av en orlogsforening. Innkalling til slikt møte sendes minst 2 – to uker 
før møtedato, vedlagt sakspapirer. 
 

§ 8. Vedtektsendringer 
Endringer av Norges Orlogsforbunds vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. 
 

§ 9. Nye orlogsforeninger. 
Når nye lokalforeninger etableres, skal forbundsstyret godkjenne disse og være 
behjelpelig med vedtekter og annet materiell. 
 

§ 10. Midler fra Norges Orlogsforbund. 
Orlogsforeninger kan søke NOF om midler til styrking av den lokale orlogsforening. 
 

 

§ 11. Oppløsning av Norges Orlogsforbund. 
Forslag om oppløsning av forbundet må først forelegges et landsmøte og deretter 
sendes orlogsforeningene til uttalelse, hvoretter forslaget behandles på neste 
ordinære landsmøte.  
Til oppløsning kreves 2/3 flertall som for vedtektsendringer bestemt. Ved eventuell 
oppløsning av forbundet tilfaller forbundets midler orlogsforeningene i forhold til 
deres innbetaling til forbundet, subsidiært til Marinemuseet i Horten. 
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§ 12. Norm for vedtekter for lokale orlogsforeninger. 
 

1. Formål. 
Lokalforeningens formål er gjennom møter og andre arrangementer å arbeide for 
forsvarssaken, verne om og ivareta vår maritime kystkultur med spesiell interesse 
for Sjøforsvaret 
 

2. Medlemmer. 
a) Ordinært medlemskap i lokalforeningen gis i samsvar med NOFs 

vedtekter § 2. 
Medlemmer kan ekskluderes fra lokalforeningene. Et medlem som opptrer 
i strid med vedtektene eller opptrer illojalt, kan bli møtt med advarsel eller 
eksklusjon fra lokalforeningen. 

b) Lokalforeningene kan ta opp støttemedlemmer. Disse har ikke 
stemmerett. 

 
3. Kontingent. 

a)  Kontingenten fastsettes på det ordinære årsmøtet og innkreves snarest            
etter 20. januar hvert år. 

        b)  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 
c)  Medlemmer som melder seg inn i orlogsforeningen etter 1. november skal 

betraktes som medlemmer for inneværende år, men skal betale kontingent 
fra og med kommende år. 

d)  Kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har              
stemmerett. 

e) Medlemmer som skylder kontingent for 2 år og ikke har betalt etter varsel 
og purring, betraktes ikke som medlem og strykes i registeret. Farende 
medlemmer og medlemmer bosatt i utlandet har 2 års henstand til å betale 
kontingent. 

f) Orlogsforeningen svarer forbundskontingent til NOF for sine medlemmer.    
 

4. Valg. 
a. Foreningens styre velges på det ordinære årsmøte og kan bestå av inntil 5 

medlemmer, med 2 vararepresentanter. Det velges  2 revisorer med en 
vararepresentant. 
Årsmøtet velger også representanter til Orlogsforbundet m/vara Jfr. NOFs 
vedtekter § 3. 

b. Leder velges for et år av gangen, de øvrige for to år. Skriftlig avstemming 
om det forlanges av 1 medlem. 

c. Orlogsforeningen kan selv avgjøre om valgperioden skal være lenger. Det 
er viktig at ikke mer enn halve styret byttes ved hvert valg. Viktigst er at 
ikke leder og nestleder byttes samme år. 

 
5.  Årsmøte. 

a) Ordinært årsmøte skal holders hvert år innen utgangen av mars måned. 
b) Varsel om innkalling til ordinært årsmøte med møtedag og foreløpig 

saksliste sendes medlemmene senest 4 uker før møtedato. 
c) Saker som ønskes behandlet må sendes styret senest 3 uker før 

møtedato. 
d) Innkalling til årsmøtet sendes senest 2 uker før møtedato vedlagt 

følgende: 
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•  Årsberetning 
•  Revidert regnskap 
•  Agenda for møtet med endelig saksliste 
•  Valgkomiteens innstilling. 

 
e) På årsmøtet behandles følgende: 

•  Valg av møteleder 
•  2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen. 
•  Styrets årsberetning. 
•  Årsregnskap og revisorberetning  
•  Kontingent 
•  Budsjett  
•  Innkomne Forslag 
•  Valg, jfr. pkt.4. 

 
6.   Ekstraordinært årsmøte    

a)  Ekstraordinært årsmøte innkalles etter beslutning av styret eller når minst  
tre medlemmer forlanger det skriftlig, med begrunnelse og 
saksfremstilling. 

b)  Årsmøtet innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst       
14 dagers varsel, vedlagt sakspapirer. 

     c)  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i          
innkallingen. 

   
7.  Oppløsning av en lokal orlogsforening 

Når en lokalforening oppløses, må det sendes skriftlig melding til forbundets 
ledelse. Foreningens midler tilfaller da Norges Orlogsforbund. 
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Regler for bæring av ordener og hederstegn 

 
(Vedtatt på landsmøte 5/10 1985) 
 

1 Ved vanlige møter og tilstelninger bæres ingen medaljer. 
På NOF-uniformen kan på venstre side bære eget forbundsmerke og 
likedan jakkenåler fra Nordiske Kameratforbund. 
 

2 Ved større festligheter, jubileer, parader og lignende kan på NOF- 
uniformen, foruten eget forbundsmerke kun bæres medaljer mottatt fra 
eget forbund eller fra andre Nordiske kameratforbund. 

 
3 Ved Nordiske militære kameratstevner og orlogsstevner kan militære 

dekorasjoner bæres hvis arrangøren spesielt bestemmer dette. 
 

4 Hvis man skal delta i en av forsvarsgrenenes kameratforeninger, kan 
militære dekorasjoner bæres på NOF- uniformen hvis dette er kutyme i 
vedkommende forening. 

 
5 Forbundsledelsen kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til å avvike fra disse 

bestemmelsene. 
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Statutter for NOF våpenskjold 

 

 

Våpenskjold 

montert på plate 

Norges Orlogsforbunds våpenskjold er NOF`s fremste 
kjennetegn og ”varemerke”. Våpenskjoldet bør være 
påtrykkt NOF`s brevark i øverste venstre hjørne.  
Våpenskjoldet er NOF`s godkjente blazermerke. 
Norges Orlogsforbunds våpenskjold (crest) er forarbeidet i 
metall og påmontert en skjoldformet treplate fortrinnsvis i 
teak, NOF`s våpenskjold kan tildeles institusjoner, 
fartøyer, avdelinger, foreninger og personer som NOF`s 
styre eller styret i de enkelte lokale orlogsforeninger finner 
fortjent til en hedersbevisning eller påskjønnelse. 
Våpenskjoldets treplate skal da være påmontert en sølv 
eller messingplate med behørig inskripsjon. 
Utgifter i forbindelse med tildeling av våpenskjoldet skal 
bæres av Norges Orlogsforbund eller den lokale 
orlogsforening som står for tildelingen. 
NOF`s våpenskjold kan (uten inskripsjonsplate) kjøpes av 
medlemmer i de lokale orlogsforeningene. 
Når NOFs våpenskjold som blir gitt som en 
hedersbevisning eller gave skal rapporteres inn til 
ordenskollegiet for registrering.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

Blazermerke   Jakkemerke  
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Statutter for NOF hedersmerke. 

 
 

 
Hedersmerke 

 
 

 Norges Orlogsforbunds Hedersmerke er NOF`s jakkenål, hvis skjoldet er 
omgitt av gyllent eikeløv på begge sider. 

 
1. Dette hedersmerke kan etter ordenskollegiets beslutning tildeles medlemmer 

av de lokale orlogsforeningene som har gjort en fortjenestefull innsats for sin 
lokale orlogsforening, Norges Orlogsforbund, nordisk orlogssamarbeide eller 
orlogssaken for øvrig. 

 
2.  Norges Orlogsforbunds hedersmerke kan også tildeles medlemmer av de 

andre nordiske orlogsforbund/foreninger og militære 
kameratforbund/foreninger, som man finner fortjent til dette. 

 
3. Norges Orlogsforbunds hedersmerke kan i særskilte tilfeller tildeles personer 

som ikke er medlem av noen orlogs- eller militært forbund/forening, hvis de 
har gjort en fortjenestefull innsats til beste for orlogssaken. 

 
4. Innstilling til Norges Orlogsforbunds hedersmerke skal stiles til 

ordenskollegiets leder gjennom vedkommende orlogsforenings representant i 
ordenskollegiet. Innstillingen skal inneholde en kort og klar forklaring om hva 
vedkommende har gjort for å kunne være verdig til denne heder. Likedan 
hvor og når man ønsker tildelingen av dekorasjonen skal finne sted. 
Ordenskollegiets leder sender kopier av innstillingen til samtlige medlemmer i 
ordenskollegiet til uttalelse for eller imot tildeling. Resultatet om godkjent 
innstilling blir av ordenskollegiets leder meddelt innstiller og styret i Norges 
Orlogsforbund. innstillinger av kandidater må sendes ordenskollegiets leder 
senest 4- uker før tildelingen av NOF`s hedersmerke skal finne sted. 
Innstillingen skal behandles konfidensielt inntil saken er ferdigbehandlet og 
tildelingen har funnet sted. 

 
2. Ordenskollegiets vedtak er endelig og kan ikke ankes 
3. Kostnadene ved NOF`s hedersmerke betales av Norges Orlogsforbund. 
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Statutter for NOFs Gylne anker 
 

 
Norges Orlogsforbunds orden  

Det Gylne Anker er som navnet 

sier, et gyllent anker festet i et 

ordensbånd i våre nasjonale 

farger. Ordensbåndet er igjen 

festet i en gyllen spenne. 

1. Norges Orlogsforbunds orden «Det Gylne Anker» med 
diplom kan etter ordenskollegiets beslutning, tildeles 
medlemmer som har gjort et særdeles fortjenestfullt 
arbeid i forbundets og i de enkelte foreningers interesse, 
og/eller til beste for å styrke eller bevare forsvarsviljen i 
det norske folk.  

 
2. I spesielle tilfeller, når forholdene tilsier det, kan 

utmerkelsen tildeles personer utenfor Norges 
Orlogsforbund, også utlendinger, hva enten arbeidet er 
gjort til fordel for organisasjon eller i det skandinaviske 
samarbeid.  

 
 
3. Med ordenen følger et diplom signert av forbundets 

president og formannen i ordenskollegiet.  
 
4. Norges Orlogsforbund velger på landsmøtet et 

ordenskollegium med 1 representant fra forbundsstyret. 
 
a. Foreningene velger selv sine varamenn.  
 

b.  Ordenskollegiets medlemmer fungerer i 3 år. For å 
gardere seg mot at alle medlemmer blir skiftet ut samtidig, 
velges halvparten av medlemmene første gang bare for 2 
år. På landsmøtet velges en formann som skal lede 
ordenskollegiets arbeid og påse at det hele fungerer 
overensstemmende med statuttene. Formannen velges 
for 3 år av gangen. 

 
5. Innstilling til ordenen. Grunnlaget for tildeling av denne må være at 

vedkommende som innstilles har gjort et særdeles fortjenestefullt arbeid for 
orlogssaken og forsvaret, nasjonalt eller interskandinavisk. Det må fremlegges 
detaljert oppgave over det som ligger til grunn for innstillingen.  
 

I. Vedkommende må også tidligere være tildelt Norges Orlogsforbunds 
Hedersmerke. 
 

II. Når en person ved visse anledninger bærer «Det Gylne Anker» skal han ikke 
samtidig  bære Norges Orlogsforbunds Hedersmerke. 
 

5.  a Det er således ikke nok å ha figurert i medlemslisten over en lengre tid. 
 b. Eller vedkommendes alder alene.  

c.  Eller gaver og økonomisk støtte alene,  
d.  Eller militær grad eller posisjon alene.  
e.  Ingen må på forhånd loves å bli tildelt denne orden.  
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6. Innstilling av personer til ordenen skal stiles til Ordenskollegiets formann 

gjennom vedkommende forenings representant i Ordenskolegiet. Den skal 
således ikke stiles til forbundsledelse eller andre. Kollegiets formann 
sender kopier av innstillingen til samtlige medlemmer i ordenskollegiet til 
uttalelse om for eller mot tildeling. Resultatet om godkjent innstilling blir 
deretter av kollegiets formann meddelt forbundsledelsen.  

 
 

7. Innstilling av kandidater må sendes kollegiets forman minst 2 måneder før 
tildeling, med opplysning om eventuell tid og sted for tildelingen.  

 
 
8. Innstillingssaken skal behandles konfidensielt inntil den er ferdig 

behandlet og tildeling finner sted.  
 
 
9. Ordenskollegiets vedtak er endelig og kan ikke ankes.  
 
10. Tildelingen registreres av Ordenskollegiet i særskilt protokoll.  
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Nordisk stevnemedalje. 
 

 
 
 
 

Medaljen er forarbeidet i blå emalje belagt med et gyllent anker omrandet med en 
gyllen taukrans. 
 
Medaljen er opphengt i bånd med 4- fire- langsgående striper i de nordiske farger, 
dvs. rød, blå og gul (regnet fra venstre). 
 
Medlemmer av et av de nordiske orlogsforbund som har deltatt på et nordisk 
orlogsstevne har rett til å bære medaljen. 
 
(Marineforeningene – Danmark, Flottans Man – Sverige, Laivaston Kilta – Finland 
og Norges Orlogsforbund). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 15 av 26 

 

Norges Orlogsforbunds stander (vimpel) 
 
 
 

 
 
 
 

Standeren forefinnes i 2- størrelser: 
 

•  Stor ca. 150 x 50 cm til bruk på vanlig flaggstang 
 
•  Liten ca. 32 x 16 cm til bruk på seil- eller motorbåt. 

 
•  Kan også brukes på bil. 

 
•  Farger: Gult anker på hvitt felt i våre nasjonale farger. 

 
•  De lokale foreninger kjøper inn egne vimpler. 
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Kleskodeks for NOF 

 
Hodebekledning og reiseantrekk / uniform 

 

 
NOF luemerke 

Ved representasjon og oppstilling brukes det som 
til en hver tid er bestemt av forbundsstyre / 
landsmøte. 
 
Pr. januar 2004 gjelder følgende:  
Under reise brukes helst: Hvit skjorte, pene 
benklær og bluse evnt, jakke / frakk. Marinens blå 
barret m/NOF luemerke. 
 
På oppstilling, parader, representasjon; skal 

det brukes for menn: Blå blæser m/NOF blæser 
merke, hvit skjorte m/NOF slips, grå bukse og 
sorte sko. På hodet (gjelder bare utendørs 
arrangementer) bæres barret m/NOF lue merke. 
 

 
På oppstilling, parader, representasjon; skal det brukes for kvinner: Blå blazer 
m/NOF blazermerke, hvit skjorte m/NOF slips, grått skjørt / grå bukse og sorte sko. 
 
De som stiller på parade uten hodebekledning stiller bakerst. 
 

Se for øvrig ”Håndbok for Nordiske stevner” 
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Seremonielt. 

 
En av Norges Orlogsforbund og de lokale orlogsforeningers oppgaver er å holde i 
ære marinens tradisjoner hvor dette er naturlig – ikke minst de seremonielle 
tradisjoner. 
 
Ved møter og tilstelninger i de lokale orlogsforeningene skal flagget alltid være 
tilstede. Det er vanlig å innlede møtet ved å slå glass, heise flagget etterfulgt av 
Marinens gamle bønn ”Gud bevare Kongen og Fedrelandet”. Deretter synges første 
vers av Fedrelandssangen. 
 
Seremonien utføres på kommando av møteleder eller den som orlogsforeningen har 
utpekt til dette verv. Kommando: ”Gi akt-........glass! Heis flagget!” 
 
Ved stevner eller andre arrangementer utendørs, hvor flere medlemmer er samlet, 
skal det ved seremoniell utfoldelse vanligvis være oppstilling på militært vis, 
fortrinnsvis under utfoldet flagg. De til enhver tid gjeldende regler for Sjøforsvaret om 
eksersis og æresbevisninger skal iakttas. 
Hilsningsreglementet tolkes etter alminnelige høflighetsbegreper. I samsvar med 
Marinens tradisjoner skal det vises respekt for religiøse seremonier. 
 
Ved anledninger hvor det ventes seremoniell utfoldelse ventes det av 
orlogsforeningens medlemmer at man møter i Norges Orlogsforbunds ”uniform” som 
er en sivil uniform. Ved flaggheis og ved synging av Fedrelandssangen skal 
uniformens sivile karakter understrekes ved at man følger den sivile skikk (å blotte 
hodet). Luene tas av på kommandoen: ”Gi akt!”. Luen holdes under venstre arm, 
kvinnelige medlemmer beholder hodeplagget på. Luene tas på ved kommandoen: 
”Midtad!”. 
 
(Utdrag fra salutt -og honnørreglementet for Sjøforsvaret vedlegges). 
 
Ved begravelser: Når det er ønsket av pårørende, eller det er truffet beslutning 
herom i samråd med pårørende, kan Norges Orlogsforbund/lokale orlogsforeninger 
ære avdøde med flagg og eventuell ”æresgarde”, som står barhodet innendørs. 

 
 

Flagget skal alltid behandles med aktelse og respekt. 
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Historikk 
 

Grunnlaget for stiftelsen av NOF 
Marinen var uten sammenlikning den største av forsvarsgrenene i Storbritannia 
under krigen. 13 marinefartøyer og 5 fly fra Marinens flyvåpen og ca. 500 befal og 
menige, fulgte Kongen og hans regjering til Storbritannia for å fortsette krigen etter 
at kampene på norsk jord måtte oppgis. Ved krigens slutt var mannskapsstyrken 
vokst til om lag 7500, flåten var økt til 52 fartøyer. Men tapene hadde vært store, tett 
på 1000 mann og 27 fartøyer var gått tapt. 

Overgangen til fredsdrift var brutal. Hæren som bare hadde satt opp et antall 
mindre avdelinger under krigen, skulle bygges opp, blant annet med stillingshjemler 
fra Marinen. Den 2. mai 1946 utstedte Sjøforsvarets overkommando ordre til 240 
marineoffiserer om å dimittere innen 1. juni samme år. Det oppstod derfor snart et 
behov for treffpunkter. Under krigen hadde det oppstått en korpsånd hvor samhold 
og felles innsats ble satt på prøve. Menneskene om bord og i land ble sveiset 
sammen og knyttet til hverandre. Nå ble slike bånd brutt og miljøet totalt forandret 
ved møtet med de som hadde vært hjemme. Behovet for å treffe hverandre et sted 
og prate seg ut av krigen, var stort hos mange. Blant personell som hadde 
tjenestegjort i de militære styrker føltes derfor et behov for å holde sammen i en eller 
annen organisasjonsform. 

 
Stiftelsesdag 8. mai 1948 - Formål. 

 Da Norges Soldatforbund våren 1948 tok opp spørsmålet om å danne en 
«Marinens soldatforening», fikk ideen god tilslutning bl.a. av daværende sjef for 
Sjøforsvaret, viseadmiral Thore Horve. Dette var opptakten til stiftelsen av Norges 
Orlogsforening som ble stiftet den 7. mai 1948 i den hensikt å bevare den gode 
korpsånd og det ekte kameratskap som hadde utviklet seg om bord under fem års 
krig, og vedlikeholde og styrke forsvarsviljen som var blitt levendegjort og virkelig 
under krigen. 

I anledning stiftelsen ble det sendt et hilsningstelegram til HKH Kronprins 
Olav som sendte den nystartede foreningen sitt lykkønskningstelegram den 
påfølgende dag. Den 8. mai regnes derfor som den offisielle stiftelsesdag for Norges 
Orlogsforening.  
 
Rekrutteringsgrunnlag – Oppgaver. 
Det var helt fra begynnelsen av meningen at orlogsforeningen skulle rekruttere sine 
medlemmer fra alle lag, uansett rang eller grad i Marinen. Under krigen ble de fleste 
befal og mannskaper rekruttert fra handels- eller fiskeflåten. De var således sjøens 
menn som etter sin tjeneste gikk tilbake til sitt yrke på sjøen. Å samle disse til aktiv 
foreningsvirksomhet var ingen lett oppgave. Det viste seg etter hvert at foreningen 
ikke passet helt inn i mønsteret til Norges Soldatforbund. Det ble nødvendig å 
basere seg mer i retning av maritime tradisjoner og interesser for at alle skulle føle 
seg hjemme i foreningens miljø. Etter hvert ble det en av foreningens oppgaver å 
ivareta Marinens tradisjoner i den grad det var mulig i et foreningsmiljø. 
 
 
 
Fra «gast til admiral» - Et forbund i vekst. 
Etableringen av en orlogsforening i hovedstaden hadde tydeligvis virket inspirerende 
langs kysten. I løpet av få år ble det dannet orlogsforeninger i Fredrikstad, 
Drammen, Kristiansand og Bergen. Dessverre ble foreningen i Fredrikstad ganske 
snart nedlagt.  
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Man så snart at det var behov for å samle foreningene i et koordinerende forbund 
som bl.a. kunne gi støtte til nydannede foreninger, og den 8. januar 1953 ble Norges 
Orlogsforbund dannet som paraplyorganisasjon for de lokale orlogsforeningene med 
viseadmiral Edvard Chr. Danielsen som forbundets første president. 
Orlogsforbundets motto ble «Fra gast til admiral» for å understreke at forbundet og 
alle tilsluttede orlogsforeninger er for alle som tjenestegjør eller har tjenestegjort i 
Marinen. I foreningens motto ligger også nye signaler. Det gir uttrykk for det 
teamwork som krevdes for å mestre krigens krav så vel som oppgavene i fred. Etter 
hvert som virksomheten kom inn i faste former, ble rekrutteringsgrunnlaget utvidet. I 
dag kan alle som har vært tilknyttet handelsflåten eller har interesse av å støtte 
NOFs formål, søke om medlemskap i en av orlogsforeningene. 
 
Ved dannelsen av Norges Orlogsforbund fikk forbundsledelsen innvilget audiens hos 
Hans Majestet Kong Haakon VII for å meddele den tidligere marineoffiseren i Det 
Danske Søværn denne begivenheten. Herunder ble fremhevet det særdeles 
betydningsfulle og fruktbare forholdet mellom Kongen og de militære styrker under 
krigen som basis for orlogsforbundets forhold til Hans Majestet. Kong Haakon 
fortalte at hans utdannelse til offiser hadde vært av betydning når han i krigens 
vanskelige tid fra første dag måtte forholde seg til militære spørsmål og militært 
personell av alle grader og kategorier. Han godkjente der og da at Norges 
Orlogsforbund kunne bruke betegnelsen «Under beskyttelse av H. M. Kongen» ved 
presentasjon av sin identitet. 
 
Samarbeidet med andre forbund og foreninger. 
Norges Orlogsforbund hadde lenge et godt samarbeid med de andre 
forsvarsgreners soldat- og kameratforeninger, også med Marinens 
Krigsveteranforening fra denne ble stiftet i 1974. Med tiden har den flora av 
foreninger og forbund som eksisterte i flere år, avtatt sterkt, men NOF samarbeider 
fortsatt med de øvrige forsvarsrelaterte forbund. Det samme er tilfelle med 
marineforeningene i de øvrige nordiske land: «Marineforeningen» i Danmark, 
«Flottans Män» i Sverige og «Laivaston Kilta» i Finland. Annet hvert år møtes disse 
til nordisk stevne, et arrangement som går på rundgang mellom nasjonene, lærerike 
og inspirerende stevner som også støttes av de respektive lands sjømilitære 
myndigheter. 
 
Kvinner i Forsvaret. 
Norges Orlogsforbund har sammen med foreningene utviklet seg i takt med 
Forsvaret og det sivile samfunn forøvrig. På NOFs landsmøte i 1978 gikk forbundet 
inn for kvinners rett til medlemskap i orlogsforeningene. Samme år ble en kvinne 
ansatt ved Sørlandets sjøforsvarsdistrikt, medlem av KOF. I dag er det kvinner i 
styrene og annen virksomhet i alle orlogsforeningene. Den første kvinnelige 
foreningsleder ble valgt i 1995, og i 1999 fikk forbundet sin første kvinnelige 
president. 
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HÅNDBOK  
FOR  

NORDISKE MARINESTEVNER  

 
  
 

 
 
Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av 
nordiske Orlogsstevner. 
 
 
Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner og deltakelse i disse. 
Og veiledning for selve planlegging og gjennomføring av stevner. 
 
 
Det er viktig at det er enighet i de nordiske foreninger om å følge disse retningslinjer, slik at 
nordiske marinestevner også i fremtiden kan gjennomføres i henhold til de fastsatte 
bestemmelser. 
 
 
Hvis det ved bruk av denne håndboken måtte komme forslag til forbedringer eller tilføyelser 
eller kommentarer skal disse meddeles de øvrige orlogsforeninger. 
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HISTORIE  
Siden 19?? Er de Nordiske Militære Kameratforeningens stevner avholdt på skift 
mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
På disse stevnene deltar medlemmer av de Nordiske soldat og Orlogsforeninger. 
Da medlemmer fra spesielt Hærens Soldatforeninger utgjør den overveiende del av 
deltagerne har det imidlertid kun vært plass til et fåtall medlemmer fra nordiske 
orlogsforeninger. 
Under samtale på det xx. Nordiske Militære Kameratforeningsstevne i Norge i 1979 
mellom Fredrik Taube, formann for Flottans Män i Sverige, Preben Heise og Torben 
Jensen, formann og nestformann for Marineforeningen i Danmark, ble det uttrykt 
beklagelse over at det var så liten deltagelse fra orlogskammerater som deltok på 
disse stevnene. Fredrik Taube kom derfor opp med ideen om at på like år 
utelukkende skulle være deltagere fra nordiske orlogskamerater. Derved ble det 
muligheter for at mange orlogskamerater kunne møtes hvert annet år ved stevner 
som hadde et maritimt innhold. 
 
Fredrik Taube’s idé ble straks tatt opp av Marineforeningen som påtok seg å 
arrangere et slikt stevne allerede året etter. 
 
Det første nordiske orlogsstevne fant sted i dagene xx til xx juni 1980 i Danmark,  
Hvor deltagerne var innkvartert på Søværnets Eksercerskole i Auderød. Samtidig  
ble innholdet lagt fast for et slikt arrangement, og den måten dette stevne 
ble holdt på, har stort sett holdt seg siden.  
 
Planlegging og gjennomføring av et nordisk marinestevne er naturligvis en stor  
oppgave for vertsforeningen. Det krever således lang tid og mange krefter for å få 
alle detaljer på plass. 
 
Men også for de øvrige foreninger er det viktig at: 
 

•  Tidspunkt  
•  Møtested 
•  Deltagerpris   

 
Blir meddelt på et så tidlig tidspunkt som mulig, idet foreningene skal ha den  
nødvendige tid til å kommunisere detaljene til deres medlemmer og likeledes  
ha tilbakemelding fra disse.  
 
INVITASJON TIL ORLOGSFORENINGENE  
 
Så snart tidspunkt, møtested og deltagerpris er fastlagt, skal det utsendes en  
offisiell invitasjon til de øvrige nordiske orlogsforeninger.  
 
Denne invitasjon skal sendes ut senest 6 måneder før stevnets anholdelse.  
Invitasjonen skal utover de nevnte detaljer likeledes inneholde opplysning om  
påmelding og betalingsfrister samt navn på kontaktpersonen hos den  
arrangerende forening og endelig opplysning om, hvordan betaling skal foretas.  
Det skal opplyses om transportmuligheter d.v.s. om det kan reises med  
offentlige transportmidler, samt hvilke muligheter det måtte være for eventuell 
videretransport til innkvarteringsstedet og omkostninger for denne.  
Alt dette med henblikk på å kunne opplyse deltagerne om den totale omkostning for 
den enkelte.  
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DELTAGERE  
 
Den arrangerende forening avgjør selv, hvor mange som kan delta fra hvert land.  
Men deltagelse i de nordiske marinestevner er utelukkende forbeholdt medlemmer  
Av: 
 
 Marineforeningen  
 Flottans Män 
 Danmarks Marineforening 
 Norges Orlogsforbund  
 Laivaston Kilta  
 
Ektefeller og andre, som ikke er medlem av disse foreninger, kan således ikke  
delta.  
 
De enkelte foreninger er selv ansvarlige for at deres deltagere følger de 
retningslinjer som er fastlagt av den arrangerende forening – herunder regler for 
påkledning, tobaksrøking, bruk av alkohol og i øvrig god og kameratslig oppførsel.  
 
 
PÅMELDING  
 
Den arrangerende forening fastsetter regler for påmeldingen – herunder hvilke data  
man ønsker for deltagerne, samt fristen for endelig påmelding.  
 
Når en forening har endelig påmelding med antall deltagere, er dette bindende. 
I tilfelle senere avbud kan refusjon av for meget betalt  ikke påregnes.  
 
 
PROGRAM  
 
Siden det første stevne I 1980 har programmet stort sett vært uendret og vært  
som følger:  
 
 

Fredag: Ankomst, registrering og innkvartering  
 
Stevneåpning  
 
Kameratslig samvær  
 
 

Lørdag: Utflukt  
 
Ledermøte 
 
Festmiddag  
 
 

Søndag: Stevneavslutning  
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Klargjøring og avreise  
 
 

 
Den arrangerende forening har naturligvis mulighet for at endre på nevnte  
program, såfremt dette av praktiske grunner finnes formålstjenelig.  
 
Ved ankomsten skal hver deltager få utlevert et detaljert program. Dette skal  
inneholde møtetider for de enkelte programpunkter, regler for påkledning,  
reglement for innkvarteringsstedet, samt øvrige generelle retningslinjer. Programmet  
bør også inneholde et kart over innkvarteringsstedet, slik at deltagerne kan finne 
frem.  
 
 

ANTREKK 
 
Ved flaggheis og flagghal bæres alltid foreningens uniform 
Likeledes skal deltagere bære foreningens uniform ved offisielle programmer 
herunder besøk hos militære og kommunale myndigheter. 
 
Ved utflukten om lørdagen kan deltagerne dog være iført privatklær.  
 
 

DISTINKSJONER  
 
Ved følgende programpunkter bæres vedkomnes distinksjoner:  
 

� stevneåpning  
� Festmiddag  
� Stevneavslutning  

 
Distinksjoner bæres i henhold til den enkelte forenings fastsatte regler.  
 

STEVNEÅPNING 
 
Oppstilling 
 
Hvert lands deltagere stiller opp på tre geledd med foreningens fane foran midterste 
rekke. Foreningens formann/president står foran flagget 
 
Flaggheis 
 
Hvert lands nasjonalflagg heises særskilt i den offisielle rekkefølge, og etter 
flaggheis synges landets nasjonalsang. 
 
Åpning av stevne 
 
Den arrangerende forening bestemmer selv av hvem og hvordan stevne offisielt skal 
åpnes. Og om flaggheis skal foretas før eller etter den offisielle åpningen. 
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Det er imidlertid normalt at formann/president for den arrangerende forening ønsker 
deltagerne velkommen, hvoretter sjefen ønsker velkommen til stedet og foretar den 
offisielle åpning av det nordiske marinestevne. 
 
 
 

UTFLUKT 
Lørdagens utflukt skal være en opplevelse for deltagerne. Dog bør det tilstrebes, at  
utflukten har relasjon til marinen, men kan alternativt være en spesiell kulturell  
opplevelse.  
 
Tilretteleggelse av utflukten bør dog tilgodese deltagernes alder, og videre bør  
hjemkomsten legges opp slik at deltagerne gis anledning til kunne ”slappe av”.  
 
 
 
 

LEDERMØTE 
 
I forbindelse med stevnene avholdes et ledermøte, hvor det deltar  2-3  
representanter for foreningenes ledelse, og møte holdes normalt på lørdag 
ettermiddag.  
 
Den arrangerende forening stiller et passende lokale til rådighet, og er likeledes  
ansvarlig for, at det skrives referat fra møtet.  
 
Møtets formål er å gi en gjensidig orientering om de enkelte forbund/ foreningers 
status,  
utveksling av ideer, kommunikasjon forbund/foreningene i mellom, samt en generell 
drøftelse av fremtidige stevner.  
 
 
 
 

FESTMIDDAG 
 
Ved lørdagens festmiddag kan den arrangerende forening invitere gjester, og disse  
plasseres sammen med formann/president for de øvrige foreninger.  
 
De øvrige deltagere bør fortrinnsvis blandes, slik at kameratskapet  
mellom de nordiske kammerater. Dog bør der tas hensyn til  
eventuelle språklige forhold, idet man jo gjerne skulle kunne snakke med  
hverandre.  
 
Ved festmiddagen foretas normalt overrekkelse av forskjellige hedersbevisninger  
og gaver, og dette bør sammen med offisielle taler på forhånd planlegges nøye.  
 
Eventuell underholdning under middagen bør så vidt mulig Ikke ta for lang tid.  
 
Selve middagen bør avsluttes ca. kl. 23.00, slik at det blir tid til det etterfølgende 
kameratslige samvær.  
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STEVNEAVSLUTTNING 
 
Søndag formiddag avsluttes stevnet, og foreningene stiller opp på samme måte som 
ved stevnes åpning.  
 
Den arrangerende forenings formann/president holder avslutningstalen  
og kommanderer deretter flagghal av de nordiske flagg, alle flagg hales samtidig.  
 
Deretter gis ordet til formann/president for den forening/forbund, som skal arrangere 
det neste stevne.  
Denne takker for det avholdte stevne og innbyr til det neste.  
 
 
 

KLARGJØRING FOR AVREISE 
 
Deltagerne er ansvarlige for, at rommet er i samme stand når de forlater det, som da 
de kom.  
 
D.v.s. tom emballasje skal fjernes, gulvet skal feies, sengetøy være anbrakt som  
foreskrevet  
 
--------------------------------------------------------------------  000OOOO000 -------------------------------------------------------------- 

 


